
                                                

 

 

                                                                 REGULAMIN 

                        DODATKU MOTYWACYJNEGO DLA NAUCZYCIELI 
                             W Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym pod nazwą „Centrum                      

Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” w Krakowie, ul. Spadochroniarzy 1 

  

 

 

I. PODSTAWA PRAWNA 

 

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku- Karta Nauczyciela (Dz.U. nr3 poz. 19 z późn. 

zmianami) 

2. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września1991 roku ( Dz.U. nr 95 poz.425 z 1991 roku z 

późn. zmianami) 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 3 kwietnia 2009 roku w sprawie dodatku do 

wynagrodzenia zasadniczego 

4. Uchwała nr LXXXVII/1297/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 października 2013 r. 

 

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. W ramach funduszu wynagrodzeń osobowych tworzy się fundusz dodatku motywacyjnego w 

wysokości środków finansowych przyznawany przez organ prowadzący na ten cel. 

2. Dodatek motywacyjny jest ruchomą częścią podstawowego wynagrodzenia pracowników 

pedagogicznych i przyznawana jest zależnie od ilości i jakości wykonywanej pracy oraz 

innych pozytywnych jej wyników. 

3. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli jest zróżnicowany. 

4. Dodatek motywacyjny przyznawany jest na: „jeden okres danego roku szkolnego” nie 

krótszy niż dwa miesiące i nie dłuższy niż osiem miesięcy 

5. Indywidualnie przyznana kwota dodatku motywacyjnego dla nauczycieli nie może być 

niższa niż 2% i nie wyższa niż 50% stawki bazowej. 

6. Decyzję o przyznaniu dodatku motywacyjnego podejmuje dyrektor placówki, który 

podejmuje decyzję na podstawie opinii organów uprawnionych oraz spostrzeżeń dokonanych 

w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego i wykonywanych czynności 

administracyjno- organizacyjnych przez nauczyciela. 

7. Dyrektor przyznając dodatek motywacyjny dla nauczycieli zasięga opinii: 

a) nauczycieli funkcyjnych: zastępcę dyrektora, kierownika grup opiekuńczo- 

wychowawczych 

b) związków zawodowych działających w placówce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. TRYB USTALANIA UPRAWNIEŃ NAUCZYCIELI DO DODATKU 

MOTYWACYJNEGO. 
1. Każdy pracownik pedagogiczny wypełnia kwestionariusz dodatku motywacyjnego 

 (zał. nr 1). Dyrektor ocenia każdego pracownika wypełniając odpowiednią rubrykę w tym 

samym kwestionariuszu. 

2. Dodatek motywacyjny nie przysługuje nauczycielowi, gdy: 

 rozpoczyna pracę w danej placówce- przez pół roku 

 jest zatrudniony w niższym niż pół etatu wymiarze czasu pracy 

3. Dodatek motywacyjny nie przysługuje nauczycielowi w przypadku naruszenia zasad 

dyscypliny potwierdzonych upomnieniem lub naganą na piśmie. 

4. Dodatek motywacyjny zostaje wstrzymany nauczycielowi gdy: 

 Przechodzi w stan nieczynny 

 Otrzymał negatywną ocenę pracy 

 Przechodzi na urlop dla poratowania zdrowia 

 

5. Dodatek motywacyjny nie przysługuje w wypadku nie dostarczenia dyrekcji SOSW 

       pn  „Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” ankiety wypełnionej przez       

nauczyciela ( załącznik nr 1 ) 

 

 

 

IV. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYZNAWANIA DODATKU  

MOTYWACYJNEGO NAUCZYCIELOM 
 

1. Dyrektor oceniając nauczyciela przyznaje punkty za jego rzetelność i zaangażowanie 

w pracy. 

2. Ponadto działania nauczyciela oceniane są na trzech płaszczyznach: 

 Technicznej 

 Intelektualnej 

 Promocji szkoły 

3. Oceniane działania dotyczą: 

 Zaangażowania w realizację zadań niezwiązanych z prowadzeniem zajęć 

lekcyjnych 

 Nowatorstwa w pracy 

 Podnoszenia kwalifikacji zawodowych 

 Pełnienia dodatkowych funkcji na terenie szkoły 

 Prowadzenia dodatkowej działalności na rzecz szkoły na zewnątrz 

4. Kwestionariusz dodatku motywacyjnego (zał.  nr 1) zawiera listę działalności branych 

pod uwagę w przyznawaniu dodatku motywacyjnego. Lista ta ma charakter otwarty. 

Ma jedynie na celu służyć pomocą w wypełnianiu druków dodatku motywacyjnego. 

 

 

 

 

 

 



5.   Ocena pracownika pedagogicznego 

 Dyrektor lub zastępca dyrektora przyznaje punkty za rzetelność w pracy według 

swojego uznania w skali 0-5. 

 Każda działalność umieszczona przez nauczyciela w kwestionariuszu jest  

punktowana w zależności od płaszczyzny do której przynależy.  

 Techniczna – 1pkt 

 Intelektualna – 2pkt 

 Promocji – 3pkt 

 Komisja ma prawo poddać w wątpliwość poszczególne działania wpisane do 

ankiety przez pracownika 

 Dyrektor ma prawo odrzucić poszczególne działania wpisane przez pracownika, 

gdy są one niezgodne z rzeczywistością.  

Przykładowe punktowane aktywności : 

 

    1.Płaszczyzna techniczna:  

 

- prowadzenie pracowni (komputerowej, kuchni dyd.) 

- uczestnictwo w komisjach, zespołach np.: kasacji, powypadkowy itp. 

- opieka nad wystrojem korytarza, gazetki szkolne, dekoracje 

- sprawowanie funkcji tj.: skarbnik, kronikarz, protokolant 

-współpraca ze związkami zawodowymi 

- opieka logistyczna nad wolontariuszami, studentami, praktykantami 

-opieka nad samorządem 

- organizacja wycieczek, zielonej szkoły 

-obsługa techniczna i konsumpcyjna rad pedagogicznych i in. Zebrań 

- dbałość o estetykę pomieszczeń oraz stan techniczny pomocy i innych urządzeń szkolnych 

 - przygotowywanie druków IPET 

-dodatkowe usługi tj.: strzyżenie uczniów, przygotowywanie strojów na przedstawienia 

- organizacja WDN 

- przygotowanie techniczne pomieszczeń szkolnych na początku roku szkolnego 

-aktualizowanie strony internetowej 

-wysyłanie prac na konkursy plastyczne 

- dodatkowe prace biurowe zlecone przez sekretariat  

- pomoc przy balu (sprzedaż biletów, przewóz rzeczy)  

- zaangażowanie techniczne w Tydzień Autyzmu 

-zaangażowanie pomocnicze, techniczne w organizację Balu Charytatywnego 

- oprowadzanie gości po placówce 

- uczestnictwo w WDN  (obowiązkowe 1 raz w sem) 

- udział w imprezach organizowanych przez miasto 

-rozdawanie leków dzieciom przebywającym w internacie  

-własne sponsorowanie - ( np. przynoszenie zabawek, ubrań, gadżetów na nagrody..) 

-podejmowanie innych zadań zapisanych w statucie 

 

 

 

 

 



 

2. Płaszczyzna intelektualna: 

– wprowadzenie nowych metod pracy (np. Teacch, szycie, używanie komputera, nowa 

metoda komunikacyjna itp..) w klasie lub dla danego ucznia 

-organizowanie i prowadzenie apeli 

- organizacja imprez szkolnych ( imprezy okolicznościowe, kiermasze, przedstawienia)  

- napisanie własnego programu  

-przygotowywanie uczniów do konkursów np.: muzycznych, Buława Lajkonik, plastycznych 

- wprowadzenie innowacji pedagogicznej 

- studia podyplomowe  

- kursy ( podnoszące kwalifikacje, dające umiejętności wykorzystywane w szkole)  

- uczestniczenie w szkoleniach  i warsztatach – z podaniem liczby godzin   

- udział w komisjach przedmiotowych i innych zespołach 

-praca w komisjach egzaminacyjnych( SP, Gimn. ZSZ, LO ) 

- praca w OKE i komisjach maturalnych 

- bierny udział w konferencjach  

- pisanie programów dot. funkcjonowania placówki (profilaktyczny, wychowawczy, rozwoju 

szkoły i in.) 

- modyfikacja procedur, regulaminów 

- prowadzenie otwartych zajęć dla rodziców, dla innych nauczycieli 

- przyjmowanie praktykantów, studentów na zajęcia 

- udział w WDN (więcej razy niż 1 w sem.) 

- wystąpienia podczas WDN 

- prowadzenie szkoleń na terenie placówki (np. dla wolontariuszy) 

- pisanie artykułów 

-tłumaczenie dokumentów  

 

                     3. Płaszczyzna promocji placówki na zewnątrz 

 

- organizacja Balu Charytatywnego 

- organizacja Tygodnia Autyzmu -    zaangażowanie merytoryczne  

-organizacja konferencji, aktywny udział w konferencjach 

- tworzenie prezentacji na rzecz szkoły 

- przygotowywanie materiałów promocyjnych (kalendarz, broszury o szkole) 

-przygotowywanie wystaw poza terenem szkoły 

- prowadzenie szkoleń poza placówką, bądź na terenie placówki, ale adresowanych dla ludzi  

z zewnątrz, gdy nie są one gratyfikowane pieniężnie 

- prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców, rodzeństwa  

-współpracę ze środowiskiem lokalnym (np. z osiedlową biblioteką, pobliską szkołą, czy 

jakimiś instytucjami) 

-pozyskiwanie sponsorów,  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

  
1. Rozpatrywaniem złożonych wniosków, przyznawaniem punktów  i ich podliczaniem zajmują 

się powołane przez Radę Pedagogiczną 3 komisje. 

  

2.  Dodatek motywacyjny jest przyznawany dwa razy do roku: 

- na okres od 1 marca do 31 sierpnia i od 1 września do ostatniego dnia lutego 

 

3. Nauczyciel ma prawo do odwołania się od decyzji o wysokości przyznanego dodatku       

motywacyjnego lub nie przyznania dodatku, do dyrektora Ośrodka w ciągu 7 dni od daty 

otrzymania decyzji na piśmie- również na piśmie. 

 

 

4. Z treścią niniejszego regulaminu winni być zapoznani nauczyciele w dniu jego 

wprowadzenie w życie oraz każdy nowo przyjmowany nauczyciel. 

 

5. Regulamin wchodzi w życie z datą podpisania. 

 

 

 

 

 

 

Kraków, dnia……………………… 

 

 

                                                                                                  Podpis dyrektora Ośrodka 

 

 

 

 

Podpisy związków zawodowych działających w Ośrodku 

 

 

 

…………………………………                                        ……………………………….. 

NSZZ „ SOLIDARNOŚĆ”                                                                         ZNP 

 

 

 

 
 


